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Informações sobre a mudança na taxa de seguro 
 

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão  

Em relação a taxa do seguro de vida e médico para estrangeiros,  

foi decidido fazer uma revisão das taxas de seguro, para os novos contratos e 
continuação de contrato,  

após 1 de Abril do ano de 2019 As taxas de seguro serão alterados.  

Preço dos planos de seguro. Descritos abaixo.  

 

【VIVAMED-A】 (Seguro de vida médico) 
Período de Seguro: Plano do 1 ano  

· [Novo contrato]                    18 a 55 anos ￥53,500 → ￥53,200 (- ￥300) 
· [Continuação de contrato]  18 a 55 anos ￥59,600 → ￥59,300 (- ￥300) 
· [Continuação de contrato]  56 a 60 anos ￥75,300 → ￥75,000 (- ￥300) 

   Período de Seguro: Plano de 2 Meses 

· 18 a 55 anos      ￥8.000 → ￥7.900 (- ￥100) 
   Período de seguro: Plano de 3 meses  

· 18 a 55 anos      ￥12,200 → ￥12,100 (- ￥100) 
Período de seguro: Plano de 6 meses 

· 18 a 55 anos      ￥24.700 → ￥24.600 (- ￥100) 
 

【VIVAMED-S】 (Seguro de vida médico - Com garantia de despesas de socorro) 
Período de Seguro: Plano do 1 ano  

· [Novo contrato]                    18 a 34 anos ￥56,300 → ￥56,000 (- ￥300) 
· [Continuação de contrato]  18 a 34 anos ￥62.400 → ￥62.100 (- ￥300) 
· [Novo contrato]                     35 a 55 anos ￥62.300 → ￥62.000 (- ￥300) 
· [Continuação de contrato]   35 a 55 anos ￥68.400 → ￥68.100 (- ￥300) 
· [Continuação de contrato]   56 a 60 anos ￥99,900 → ￥ 99,600 (- ￥300) 
Período de Seguro: Plano de 2 Meses 

· 18 a 34 anos        ￥8.500 → ￥8.400 (- ￥100) 
· 35 a 55 anos        ￥9,500 → ￥9,400 (- ￥100) 
Período de seguro: Plano de 3 meses  

· 18 a 34 anos        ￥12,900 → ￥12,800 (- ￥100) 
· 35 a 55 anos        ￥14,400 → ￥14,300 (- ￥100) 
Período de seguro: Plano de 6 meses 



· 18 a 34 anos       ￥26.100 → ￥26.000 (- ￥100) 
· 35 a 55 anos       ￥29.100 → ￥29.000 (- ￥100) 

 

【VIVAMED - 30】 (Para pessoas com seguro de saúde de japão" kokumin hoken ou 
Shakai hoken") 

Período de Seguro: Plano do 1 ano  

· [Continuação de contrato]    18 a 34 anos ￥34,500 → ￥34,600 (+ ￥100) 
· [Continuação de contrato]    35 a 55 anos ￥40,500 → ￥40,600 (+ ￥100) 
· [Continuação de contrato]    56 a 60 anos ￥72.000 → ￥72.100 (+ ￥100) 

 

【VIVALIFE - A, S】 (Seguro de vida) 
Não há alteração para o pagamento a vista e parcelado.  

 

※Além disso, o preço acima descrito é do seguro no caso de pagamento a vista.  

Há também algumas alterações nas taxas de seguro em prestações. Para mais  

detalhes,por favor, verifique a nova tabela de taxas de seguro.  

 

Se tiver alguma dúvida entre em contato conosco.  

 

Obrigado pela sua compreensão.  

 

 

 














